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MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 14 februarie 2019

1. Şedinţa Senatului a fost condusă de vicepreşedintele Senatului, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda
Romedea.
2. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019 (adresele nr.
2430,2431,2445,2446).
3. S-au aprobat Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe
semestrul II, anul universitar 2018-2019 (adresele nr. 1869; 2094÷2096; 2098÷2100; 2403;
2451÷2466; 2471; 2472; 2478).
4. S-a aprobat modificarea comisiei de disertaţie pentru programul de studii universitare de master –
Managementul protecţiei mediului în industrie (IMPI)- sesiunea februarie 2019, prin înlocuirea
preşedintelui prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky cu prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil (adresa nr.
2447).
5. S-a aprobat referatul SSU, Taxe aplicabile pentru anul universitar 2019-2020 (adresa nr. 2335).
6. S-a aprobat înfiinţarea programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă –
Strategii inovative de formare a cadrelor didactice din învăţământul universitar (SIU), în cadrul
proiectului POCU/320/6/21/121221 - Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar şi
planul de învăţământ anexat (adresele nr. 2381, 2382).
7. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru cele două cursuri organizate în cadrul proiectului
POCU/320/6/21/121221 - Inserţia pe piaţa muncii-vectorul învăţământului terţiar, respectiv
Antreprenoriat şi Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale (adresele nr. 2383/1,2, înaintate de
către coordonatorul UBc al proiectului).
8. S-a aprobat instituirea Bursei anuale pentru voluntariat „Yin Yuguo” (adresa nr. 2332), cu
precizarea că anual, în funcţie de fondurile existente, Consiliul de Administraţie poate aproba mai
multe burse pentru voluntariat „Yin Yuguo”, în valoare de 100 Euro fiecare.
9. S-a informat Senatul universitar despre propunerea SSU referitoare la condiţiile de acordare a
bursei anuale pentru voluntariat „ Yin Yuguo” (adresa nr. 2270).
10. S-a aprobat ediţia 10, revizia 0 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri”
pentru anul 2018, R-08-03 (document nr. 2405).
11. S-a aprobat ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi
funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul
2019/2020-2023/2024, R-02-03 (document nr. 2418).
12. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data
de 01.02.2019 (adresa Serviciului Resurse umane şi salarizare, nr. 1931).
13. S-a aprobat solicitarea pentru susţinerea examenului de licenţă la Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău a domnului Farţade-Scurtu Alexandru, absolvent al Universităţii „George Bacovia”,
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (adresa nr. 1503).
14. S-a aprobat demararea procedurii de evaluare periodică ARACIS, a programului de studii
universitare de licenţă, PIPP (adresa nr. 1955).
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15. S-a aprobat propunerea FŞMSS cu privire la numirea interimară a doamnei Balint Nela-Tatiana în
funcţia de responsabil cu managementul cercetării, la nivelul Departamentului KTO, în locul
doamnei lector univ.dr. Popa Cristina-Elena (adresa nr. 2338).
16. S-a aprobat desfiinţarea Centrului de Cercetare „Inginerie Fizică şi Ingineria Mediului ca urmare a
încetării activităţii, din lipsă de personal (adresa nr. 1505).
17. S-a aprobat corectarea omisiunii în statul de funcţii al Departamentul de Limba şi literatura română
şi Ştiinţe ale comunicării din cadrul Facultăţii de Litere (adresa nr. 2404). Corectura nu vizează
modificări în structura şi numărul posturilor didactice.
Avizat,
Preşedintele şedinţei
Prof.univ.dr.Adriana-Gertruda ROMEDEA

Întocmit,
Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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